
LECTIO DIVINA                                                                               มกราคม 2011

พระเยซูเจาทรงส้ินพระชนมและกลับคืนพระชนมชีพก็เพื่อเอกภาพ

LECTIO  (พระเจาตรัสอะไร)
“42คนเหลานั ้นประชุมกันอยางสม่ำเสมอเพื่อฟงคำสั่งสอนของบรรดาอัครสาวก 

ดำเนินชีวิตรวมกันฉันพี่นอง รวม ”พิธีบิขนมปง” และอธิษฐานภาวนา  43พระเจาทรงบันดาลให
บรรดาอัครสาวกทำปาฏิหาริยและเคร่ืองหมายอัศจรรยเปนจำนวนมาก ทุกคนจึงมีความยำเกรง

44ผูมีความเชื่อทุกคนดำเนินชีวิตรวมกันและมีทุกสิ่งเปนของสวนรวม  45เขาขายที่ดินและ
ทรัพยสินอื่น ๆ แบงเงินใหทุกคนตามความตองการ

46ทุก ๆ วัน เขาพรอมใจกันไปที่พระวิหารและไปตามบานเพื่อทำพิธีบิขนมปง รวมกิน
อาหารดวยความยินดีและเขาใจกัน สรรเสริญพระเจา และไดรับความนิยมจากประชาชนทุกคน  
47องคพระผูเปนเจาทรงทำใหจำนวนผูที่ไดรับความรอดพนเพิ่มขึ้นทุกวัน” (กจ 2:42)  

                   
*T โฉมหนาแทจริงของพระศาสนจักร
หัวขอการภาวนาเพื่อเอกภาพของคริสตชนประจำป ค.ศ. 2011 ไดถูกมอบหมายใหคณะ

กรรมการเตรียมงานซึ่งประกอบดวยคริสตชนนิกายตางๆ ที่ประจำอยู ณ กรุงเยรูซาเล็มเปนผูคิด
และจัดเตรียม  คณะกรรมการชุดนี้ไดรวมกันไตรตรองชีวิตของชุมชนกลุมแรกที่หนังสือกิจการของ
อัครสาวกกลาวถึง เปนชุมชนที่สังคายานาวาติกันที่สองนำมาเปนตนแบบของพระศาสนจักร ที่เกิด
จากการรวมตัวของผูติดตามพระคริสตเจา

บรรดาคริสตชนกลุมแรกสัมผัสไดถึงความเปนหมูคณะที่เขมขนของตน  เขาเหลา
นั้น“ประชุมกันอยางสม่ำเสมอเพื่อฟงคำสั่งสอนของบรรดาอัครสาวก ดำเนินชีวิตรวมกันฉันพี่
นอง” (ขอ 42)

หนังสือกิจการของอัครสาวกยังฉายใหเราเห็นอีกภาพหนึ่ง คือ “กลุมผูมีความเชื่อดำเนิน
ชีวิตเปนน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ไมคิดวาสิ่งที่ตนมีเปนกรรมสิทธิ์ของตน แตทุกสิ่งเปนของสวนรวม” (กจ 
4:32)

พระศาสนจักรแหงเยรูซาเล็มประกาศการกลับคืนพระชนมชีพของพระเยซูเจาดวยความ
ยินดี ถึงแมจะตองประสบกับการทรมานซึ่งเปนกางเขนหนักสำหรับพวกเขาก็ตาม การกลับคืนชีพ
ของพระเยซูเจาเปนความหวังและพลังที่ทำใหเขายืนหยัดในการเปนพยานถึงพระองค

ประวัติศาสตรของเยรูซาเล็มก็คือประวัติศาสตรของชนทุกยุคทุกสมัย

* ภาพที่ไดรับการซอมแซมจากพระจิตเจา
มนุษยชาติถูกแบงแยกอันเปนผลของการแข็งขอของอาดัม มีหลายเหตุการณเปนขอพิสูจน

ถึงเรื่องนี้ โดยเฉพาะอยางยิ่ง ความวุนวายที่เกิดขึ้นตอนสรางหอบาเบล ประชาชนเหลานั้นไม
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สามารถอยูและทำงานรวมกันได แตการแบงแยกนี้ไดรับการเยียวยารักษาดวยภาษาเดียวกันที่พระ
เยซูเจาตรัสและทรงปฏิบัติ ภาษานั้นคือภาษารักที่ทุกคนเขาใจ

บทภาวนาที่พระเยซูเจาทรงสวดกอนการสิ้นพระชนมของพระองค มีวัตถุประสงคเพื่อความ
เปนเอกภาพของบรรดาผูที่เชื่อในพระองค และการเจริญชีวิตเปนประจักษพยานถึงสิ่งที่พระองค
ตรัสไว คือ 35ถาทานมีความรักตอกัน ทุกคนจะรูวา ทานเปนศิษยของเรา” (ยน 13:35)

ความแตกแยกเกิดขึ้นเนื่องจากขาดพระวาจาที่พระเยซูเจาทรงนำมามอบใหแกทุกคน พระ
วาจานี้จะเปนเสมือนการขับรองประสานเสียง ที่กลมกลืนกันอยางไพเราะ แมเสียงจะแตกตางกัน
ก็ตาม

ชุมชนศิษยพระคริสตพูดถึงการเรียกของพระเจา ใหมนุษยชาติเจริญชีวิต โดยคำนึงถึง
ประวัติศาสตรแหงความรอดพน และรับรูแรงจูงใจแทจริง ที่ทำใหพระวจนาตถเสด็จลงมารับสภาพ
มนุษย

พระสังคายานาวาติกันที่สอง และการประชุมสมัชชาพระสังฆราชป ค.ศ. 2008 เชิญเราให
กลับสูพระวาจาดวยวิธีการแบบ lectio divina อีกคร้ัง 

ในทำนองเดียวกัน ความสนิทสัมพันธเปนหนึ่งเดียวจะเกิดขึ้นได ก็ตอเม่ือพระวาจานี้ไดรับ
การยอมรับตามความหมายแทจริง และ “กลับกลายเปนส่ิงที่รับเขาไป”

คริสตชนกลุมแรกชุมนุมกันฟงพระวาจาและฉลองศีลมหาสนิทเปนสำคัญ

* เสนทางภาคบังคับ
พระเยซูเจาทรงเปนโฉมหนาของมนุษยชาติใหม ทุกคนตองทำตนเหมือนพระองค   ดวย

เหตุนี ้ พระศาสนจักรแหงเยรูซาเล็มจึงรำลึกถึงคำของนักบุญเปาโลที่เตือนสมาชิกของชุมชนของ
ทานใหเจริญชีวิตคืนดีกัน ซึ่งหมายความวา ทำตนเปนบุคคลที่ไดรับการชวยใหรอดพนและเปน
หนึ่งเดียวกับพระเจา  การคืนดีตองเปนวิถีชีวิตชนิดที่ปน“shalom”(สันติสุข)ของพระเจาที่ทรง
ประทานแกโลก และเปนจิตวิญญาณของแตละชุมชน

การเจริญชีวิตในฐานะผูไดรับการคืนดี เร่ิมตนที่การภาวนา  สิ่งนี้เปนความเรงดวนและเปน
ที่มาของชื่อสัปดาหแหงการภาวนาเพื่อเอกภาพประจำป(ระหวางวันที่ 18-25 มกราคม) เอกภาพ
มิไดหมายถึง การกระทำเหมือนกันหรือแบบเดียวกัน(unity is not uniformity) แตเปนวิถีชีวิตคริสต
ชนแท ที่เปรียบเสมือนการรองเพลงประสานเสียง ภายใตการกำกับดูแลขององคพระจิตเจา นักรอง
แตละคนมีเสียงที่แตกตาง แตก็สามารถรวมรองเพลงดวยกันไดอยางไพเราะ คริสตชนทุกยุคทุก
สมัยตองคนหาคุณคาที่ทำใหบรรดาคริสตชนยุคแรกเปนหนึ่งเดียวกันใหพบ ซึ่งไดแกความซื่อสัตย
ตอพระวาจาและศีลมหาสนิท อันเปนองคประกอบสำคัญของชีวิตและการเติบโต พระวาจาของพระ
เยซูเจาที่วา “เพื่อใหทุกคนเปนหนึ่งเดียวกัน” ตองดังกองอยูในโสตประสาทตลอดเวลา

พวกแรกที่ไดรับประโยชนคือผูที่ลงมือภาวนา ครอบครัว ชุมชนนักบวช ชุมชนวัดสามารถ
พบตนเองไดอีกคร้ังตามแนวทางที่พระวรสารกำหนดไว ชวงเวลาแปดวัน...หรือหนึ่งเดือนเปนเวลา
ของพระเจาที่ยืนยันวาความเรงดวนนี้จะตองม่ันคงและถาวร
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MEDITATIO  (พระวาจาตรัสกับฉันวันนี้)
* การภาวนาเร่ิมเปล่ียนตัวฉัน   สันติสุขเกิดขึ้นภายในใจ การภาวนาเปนกาวแรกสูเอกภาพ 

ทุกคนสามารถทำได
* การเปนพยานของฉันสะทอนชีวิตการเปนพยานของคริสตชนยุคแรก มองเห็นไดและ

เปนการนอบนอมเชื่อฟงตอคำภาวนาของพระเยซูเจาที่ทรงขอใหทุกคนเปนหนึ่งเดียวกัน (อาง 
ยน 17:21)

* ฉันมองรอบตัวเอง เห็นครอบครัว ชุมชน กลุม แมกระทั่งตลาด ขาพเจาเรียนรูวาตองเปน
อยางไร การภาวนาตองนำสูการกระทำที่เปนรูปธรรม เรามิอาจขัดขวางกิจการของพระจิตเจา
ได การขัดขวางกิจการเพื่อเอกภาพ เปนการกระทำที่นาเศรา ทำใหทุกอยางกลับกลายเปนเร่ือง
หลอกลวง

ORATIO (พระวาจาทำใหฉันภาวนา)
ขอโทษP “อุปสรรคยิ่งใหญตอเอกภาพก็คือความเปนปจเจกนิยมของเรา  อันหมายถึง

การยึดมั่นถือมั่นทางความคิด มุมมองและรสนิยม ความเห็นแกตัวเปนกำแพงกักขังตัวเราใหอยู
อยางโดดเด่ียวและตัดคนที่แตกตางจากเราออกไป

คริสตชนยุคแรกถือวา เอกภาพทางความคิดและจิตใจ เกิดและแสดงออกมาในการชวย
เหลือเกื้อกูลที่เปนรูปธรรม ในการแบงปนทรัพยสินของตนกับพี่นองชายหญิงที่ตองการความชวย
เหลือ เนื่องจากเปนเอกภาพแท เขาจึงไมยอมใหชุมชนของเขามีคนที่มีอยางเหลือเฟอ ในขณะที่
สมาชิกบางคนขาดแคลนแมกระทั่งสิ่งจำเปนสำหรับการดำรงชีวิต

ผูที่ปรารถนาเจริญชีวิตเปนหนึ่งเดียวกับพระเยซูเจา แตแตกแยกกับพี่นอง ทำงานเพื่อผล
ประโยชนของตนเองฝายเดียว ใชชีวิตแบบตัวใครตัวมัน ตัดสินคนอื่น หรือบางทีถึงกับตัดเขาออก
จากพวกของตน การเจริญชีวิตแบบนี้ไมมีความหมายอะไร จำเปนตองกลับใจหาพระเจาเสีย
ใหม พระองคปรารถนารวมเราเขาเปนหนึ่งเดียวกันกับพระองค” (เคียราลูบิค)

ขอบคุณP ภาวนาคือสรรเสริญพระเจาพระตรีเอกภาพ ผูทรงเปนหนึ่ง เปนแมแบบแหง
เอกภาพของมนุษย  การภาวนาทำใหเกิดความหวังขึ้นในโลก การอยูรวมกันอยางสันติของบรรดา
ประชาชาติและความผาสุขในโลก

ขอพรพระจิตเจาT เมื่อสองพันปที่แลว ศิษยรุนแรกของพระเยซูเจา รวมตัวกันที่กรุง
เยรูซาเล็ม พวกเขาไดรับพระจิตเจาและเปนหนึ่งเดียวกันด่ังพระกายของพระคริสตเจา ถึงแมจะมี
อุปสรรคมากมายทั้งภายนอกและภายใน พวกเขาก็ยังคงซื่อสัตยตอพระองค พระจิตเจาทรงเปน
พลังในการตอสูเพื่อเอกภาพ และนำทางพวกเขาไปสูนครเยรูซาเล็มสวรรคเปนการลวงหนา

“พระจิตเจาที่ถูกประทานใหกับทุกคนที่รับพระวาจาของพระเยซูเจาทางศีลลางบาป 
ทำใหผูมีความเชื่อทุกคนเปนหนึ่งเดียวกับพระเยซูเจาผูทรงกลับคืนพระชนมชีพและเพื่อน
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มนุษย โดยไมคำนึงถึงเช้ือชาติ วัฒนธรรมและชนช้ันทางสังคม เพราะพระองคทรงเปนพระ
จิตแหงความรักและเอกภาพ” (เคียรา ลูบิค)

CONTEMPLATIO (พระวาจาของพระเจาสำเร็จสมบูรณ)
เราเปนรางกายของพระคริสตเจา ที่กระจัดกระจายอยูและพระองคทรงรวบรวมใหกลับเปน

หนึ่งเดียวกัน (อาง ยน 11:52)
“ เพื่อใหการเสวนาบังเกิดผล จำเปนตองรูคำสอนของพระวรสารอยางถองแท ซึ่งมิใชจารีต 

หรือศีลธรรม ทั้งมิใชเทววิทยาหรือวัฒนธรรม แตเปนความสัมพันธระหวางบุคคล ‘พระบิดา-พระ
บุตร-พระจิต-พี่นอง’ ซึ่งเปนไปไดอาศัยการสิ้นพระชนมและการกลับคืนชีพของพระเยซูเจา” (Mons. 

P. Rossano). 

COMMUNICATIO  (พระวาจาทรงทำใหมนุษยชาติเปนหนึ่งเดียวกัน)
พระศาสนจักรเปนธรรมทูต แตพระศาสนจักรแหงนครเยรูซาเล็มเชิญเราใหสังเกตวา กิจการ

ธรรมทูตที่ยิ่งใหญอยูใน“การรวมตัวภายใน” กอน“ออกไปภายนอก”  พระคัมภีรตั้งขอสังเกตวา 
บรรดาคริสตชนกลุมแรก “ประชุมกันอยางสม่ำเสมอเพื่อฟงคำสั่งสอนของบรรดาอัครสาวก 
ดำเนินชีวิตรวมกันฉันพี่นอง รวม ”พิธีบิขนมปง”  ดังนั้น จุดเริ่มตนคือเอกภาพ 

“ในปรากฏการณที่เกิดขึ้นในวันเปนเตกอสเต ตามที่ลุูกาบรรยายไวในหนังสือกิจการของ
อัครสาวกบทที ่  2  มีการเคล่ือนจากภายในสูภายนอก เหตุการณนี้เปนเสมือนคำอธิบายพระวาจา
ของพระเยซูเจาที่วา จากความรักนี้ ทุกคนจะรูวาทานเปนศิษยของเรา”

พระสันตะปาปาเปาโลที่ 6 ใชคำ”เสวนา”เปนกุญแจ คำนี้ปรากฏบอยในพระสมณสาสนและ
พระโอวาทในโอกาสตางๆ 

พระสังฆราช Piero Rossano พูดถึงคำ homo religiosus (ผูมีศรัทธา) ซึ่งทานถือวาเปนพื้น
ฐานของการเสวนา ทานกลาววาการเสวนาเปนการ “คนพบ homo religiosus (ผูมีศรัทธา)ในใต
หลา ในทุกวัฒนธรรม ทุกประสบการณ เขาแสวงหา ตองการรูเพื่อประโยชนในการเจริญชีวิต เขา
แสวงหาพระผูสูงสุด ที่เขาพึ่งพิงได”...เอกภาพเร่ิมตนจากจุดนี้

สัปดาหภาวนาเพื่อสันติภาพเปนชวงเวลาของการฝกมองเหตุการณนาเศราอันเนื่องมาจาก
การแตกแยก และเทียบเคียงกับอุดมการณพระวรสารที่เก่ียวของกับเอกภาพ  อีกทั้งยังเปนเวลานำ
เสนอแผนการอบรมที่ควรเปนแนวทางที่แนนอนของการเติบโตของคริสตชน  เปนเวลาสอนใหรูจัก
ทำใหการดำเนินชีวิตเปนการอุทิศตนเพื่อความเปนเอกภาพอยูเสมอ
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